VÝPIS Z USNESENÍ RADY OBCE ze dne 6. 2. 2019
Rada obce Troubsko na svém jednání dne 6. 2. 2019 přijala toto usnesení:
1. Zahájení a schválení pořadu schůze
Jednání bylo zahájeno starostkou v 17.00 hod., zapisovatelem byla určena paní I. Šimečková.
Rada obce schvaluje pořad jednání.
2. Kontrola bodů jednání z minulé rady
3. Došlá pošta
3.1. ZŠ a MŠ Troubsko – inventarizace k 31. 12. 2018
Usnesení: rada obce bere na vědomí inventarizaci k 31. 12. 2018 Základní školy a mateřské
školy Troubsko, Brno – venkov, příspěvkové organizace, dle předložených inv. soupisů.
3.2. Účetní závěrka roku 2018 příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Troubsko
Návrh usnesení: rada obce schvaluje účetní závěrku za rok 2018 příspěvkové organizace
ZŠ a MŠ Troubsko dle Protokolu o schvalování účetní závěrky za rok 2018.
Usnesení bylo přijato.
3.3. Žádost o odsouhlasení přerozdělení hospodářského výsledku z roku 2018 ZŠ a MŠ
Troubsko, příspěvkové organizace
Návrh usnesení: rada obce schvaluje přerozdělení hospodářského výsledku příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ Troubsko za rok 2018 ve výši 31.652,24 Kč následovně: do fondu
rezervního vložit částku 16.652,24 Kč a do fondu odměn vložit částku 15.000 Kč.
Usnesení bylo přijato.
3.4. Žádost o souhlas s výstavbou plachtové haly na pozemku parc.č. 498/1
Návrh usnesení: rada obce vydává souhlasné stanovisko ke stavbě plachtové haly
o rozměrech 12,8 m x 6,1 m x 3,6 m na pozemku parc.č. 498/1.
Usnesení bylo přijato.
3.5. Podnět na pořízení změny územního plánu parc.č. 1153/5 a 1153/1
Usnesení: rada obce bere na vědomí podnět na pořízení změny územního plánu parc.č.
1153/5 a 1153/1 a projedná jej při pořizování změn ÚP.
3.6. Smlouva č.: 1030046791/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ke stavbě
„Troubsko, U dráhy, roz. NN, Kociánová“
Návrh usnesení: rada obce schvaluje Smlouva č.: 1030046791/001 o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene ke stavbě „Troubsko, U dráhy, roz. NN, Kociánová“ a pověřuje
starostku k podpisu smlouvy.
Usnesení bylo přijato.
3.7. Žádost o odprodej zastavěné plochy v k. ú. Troubsko, parc.č. 226/2
Návrh usnesení: rada obce neschvaluje prodej zastavěné plochy pozemku parc.č. 226/2.
Usnesení bylo přijato.
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3.8. Žádost o vyjádření se k Podnětu k provedení přezkumného řízení kolaudačního
souhlasu na objekt firmy SEPARA-EKO
Usnesení: rada obce bere na vědomí připravovaný Podnět k provedení přezkumného řízení
kolaudačního souhlasu na objekt firmy SEPARA-EKO a pověřuje starostku odpovědí
manželům S.
3.9. Rada informativně
a) Stavební úřad Střelice:
Výzva k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce – přístavba RD v ul. Nár. Odboje č.p.
40 na pozemku parc.č. 152
- Usnesení zastavení řízení o odstranění stavby – nástavba včetně půdní vestavby v RD
v ul. Zámecká č.p. 88
- Usnesení přerušení řízení – přístřešek u RD Hodakova č.p. 656
- Výzva k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce – novostavba RD s garáží v ul.
Ostopovická na pozemku parc.č. 379/1
- Výzva k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce – garáž na pozemku zahrady v ul.
Lišky na parc.č. 453/2 a 455
- Oznámení pokračování řízení a pozvání k ústnímu jednání – oplocení severozápadní
hranice pozemku u RD na pozemku parc.č. 1442/15
- Oznámení pokračování řízení a pozvání k ústnímu jednání – zahradní stavba –
zastřešený venkovní krb s udírnou na pozemku parc.č. 1442/6
- Oznámení o pokračování řízení a pozvání k ústnímu jednání – oplocení východní
hranice pozemku, umístěné na pozemku parc.č. 1442/6
- Výzva k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce – novostavba RD v ul. Sadová na
pozemku parc.č. 1446/218
- Doslání usnesení o přerušení řízení o odstranění stavby – nástavba objektu ozn. bydlení
na ul. Jihlavská č.p. 396 na pozemku parc. č. 1208/1
- Rozhodnutí – schválení stavebního záměru stavby chaty k individuální rekreaci na
pozemku parc.č. 473 v k. ú. Popůvky u Brna
- Rozhodnutí – stavební povolení – stavební úpravy RD Veselka č.p. 182
b) MěÚ Šlapanice:
- Oznámení o zahájení správního řízení – Seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí o
povolení připojení sousední nemovitosti pro připojení pozemku parc.č. 1266/1 a
1266/36 přes pozemek parc.č. 1505/1 v rámci akce „Troubsko – AUTRO
Baumaschinen – Dopravní napojení „
- Rozhodnutí povolení připojení sousední nemovitosti – pozemku parc.č. 1221 a 1222
přes pozemek parc.č. 1481/3 a 1481/18 v rámci akce „Stavební úpravy RD Troubsko,
Jihlavská 107“
c) GeoTec-GS, a.s. Praha – Oznámení o provádění průzkumných prací u zakázky
„Elektrizace trati vč. PEÚ Brno – Zastávka u Brna“ v období 01/2019 – 03/2019
d) EKO-KOM – Oznámení o provedení auditu
e) Český statistický úřad Brno – Oznámení o provádění výběrového šetření
v domácnostech „Životní podmínky 2019“
f) KÚ JMK – termín přezkoumání hospodaření obce Troubsko
g) Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Troubsko se koná 21. 2. 2019 v 17 hod.
v zasedací místnosti OÚ Troubsko.
Usnesení: všechny informativní body bere rada na vědomí bez námitek.
-
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4. Různé
4.1. Cenová nabídka na svoz směsného komunálního odpadu v období od 3. 4. 2019 do 2.
10. 2019
a) Návrh usnesení: rada obce doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení cenovou
nabídku firmy AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., IČO: 49356089, Praha na svoz
směsného komunálního odpadu v období od 3. 4. 2019 do 2. 10. 2019 v celkové částce
262.690,82 Kč včetně DPH.
Usnesení bylo přijato.
b) Návrh usnesení: rada obce doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení cenovou
nabídku firmy AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., IČO: 49356089, Praha na svoz
plastů a papíru v období od 1. 4. 2019 do 30. 6. 2019 2x týdně v celkové částce
53.954,55 Kč včetně DPH.
Usnesení bylo přijato.
4.2. Cenová nabídka na „Vodovodní a kanalizační přípojka pro sběrný dvůr Troubsko,
parc.č. 226/2, 226/17, k. ú. Troubsko (768715)“
Návrh usnesení: rada obce schvaluje cenovou nabídku firmy SPRINCL s.r.o., IČO:
06324827, Brno na „Vodovodní a kanalizační přípojku pro sběrný dvůr Troubsko, parc.č.
226/2, 226/17, k. ú. Troubsko (768715)“ v celkové částce 13.310 Kč včetně DPH.
Usnesení bylo přijato.
4.3. Generální rekonstrukce 2 ks pojížděných mostních konstrukcí X2 a X5 přes
Aušperský potok
Návrh usnesení: rada obce schvaluje generální rekonstrukci 2 ks pojížděných mostních
konstrukcí X2 a X5 přes Aušperský potok, která spočívá v odstranění původních
nevyhovujících mostních objektů X2 a X5 a výstavbě nových mostních objektů.
Usnesení bylo přijato.
Smlouva č. 26K/2019 o nájmu urnového místa v kolumbáriu

4.4.

a) Návrh usnesení: rada obce schvaluje Smlouvu č. 26K/2019 o nájmu urnového místa
v kolumbáriu a pověřuje starostku k jejímu podpisu.
Usnesení bylo přijato.
b) Současně je vyhotovena Kupní smlouva č. 26K/2019 na epitafní desku v celkové výši
4.420 Kč s kupující Danielou Šiborovou, která je připojena ke kolumbárnímu místu –
oknu a je odnímatelná. Jedná se o kolumbárium II. – proto je částka vyšší.
Návrh usnesení: rada obce schvaluje Kupní smlouvu č. 26K/2019 a pověřuje
starostku k jejímu podpisu.
Usnesení bylo přijato.
4.5. Žádost o souhlas k podmínce 2 souhlasného stanoviska obce č.j. TRB/1869/2018 ke
stavbě „Obytný soubor Troubsko – Veselka, obj. SO 01 – komunikace“
Návrh usnesení: rada obce vydává souhlasné stanovisko ke změně projektové dokumentace
zpracované firmou UNIVERS projekt v.o.s., označené k datu 11/2018, k podmínce č. 2
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souhlasného stanoviska obce Troubsko ke stavbě „Obytný soubor Troubsko-Veselka, obj. SO
01 – komunikace“ ze dne 8. 10. 2018, č.j. TRB/1869/2018.
Usnesení bylo přijato.
4.6. Připomínky ke Zprávě o uplatňování Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje
v období 10/2016 – 12/2018
a) Návrh usnesení: rada obce projednala a schvaluje podání Připomínek ke Zprávě o
uplatňování Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje v období 10/2016 –
12/2018 jménem obce Troubsko a pověřuje starostku podpisem Připomínek.
Usnesení bylo přijato.
b) Návrh usnesení: rada obce schvaluje zpracování Připomínek ke Zprávě o uplatňování
Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje v období 10/2016 – 12/2018 firmou
Frank Bold advokáti s.r.o.
Usnesení bylo přijato.
c) Návrh usnesení: rada obce schvaluje uhrazení právních služeb advokátní kanceláři
Frank Bold advokáti s.r.o. v poměrné výši k obci Troubsko ve věci zpracování
Připomínek ke Zprávě o uplatňování Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje
v období 10/2016 – 12/2018.
Usnesení bylo přijato.
4.7. Společný postup obcí v oblasti ochrany proti hluku
Návrh usnesení: rada obce projednala překračování hlukových limitů z pozemních
komunikací na území obce a schvaluje připojení se obce Troubsko k právním krokům
okolních obcí a městských částí směřujících k vymáhání dodržování zákonných a časových
limitů s tím, že přípravou a jednáním v případné spolupráci s advokátní kanceláří Frank Bold
advokáti, s.r.o., pověřuje starostku obce.
Usnesení bylo přijato.
5. Závěr
Jednání bylo ukončeno ve 20:15 .hod. následující schůze rady obce se bude konat
v pondělí 18. 2. 2019 od 16:30 hod.

Zapsala dne: 13. 2. 2019 Ivana Šimečková

Vítězslav Volánek
místostarosta

Mgr. Markéta Bobčíková
starostka
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